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Hàm Thuận Bắc, ngày 15 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH
thực hiện Kế hoạch số 182-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) "về chủ động ứng phó với biến

đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường"
-----

Thực hiện Kế hoạch số 182-KH/TU, ngày 19/3/2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) “về chủ động ứng phó với biến đổi
khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”,  Ban Thương vu
Huyên ủy xây dựng kế hoạch thực hiên như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số  56-
KL/TW của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy,
chính quyền, các ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp về chủ động ứng phó với biến
đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; cần xác định đây
là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai
thực hiện.

2- Trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW phải làm tốt
công tác kiểm tra, giám sát, gắn với hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; định kỳ sơ,
tổng kết, đánh giá và tiếp tục đề ra giải pháp phù hợp theo từng giai đoạn cụ thể.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục.

- UBND huyện, các ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện và các cấp ủy cơ sở chỉ
đạo đẩy mạnh thực hiện các phương thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận
thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước tác động
của biến đổi khí hậu dẫn đến nguy cơ thiên tai, suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi
trường đang trở thành nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống nhân
dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
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2- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước về ứng phó với
biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

* UBND huyện và đảng ủy các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo và triển khai
thực hiện các vấn đề sau:

- Triển khai nghiêm túc hệ thống văn bản pháp luật, gắn với thực hiện có
hiệu quả cơ chế, chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và
bảo vệ môi trường(*); Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) "về tiếp tục đổi mới chính
sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo
nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng
hiện đại"; các văn bản có liên quan đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu,
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phù
hợp với yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi
trường trong từng giai đoạn cụ thể. Hạn chế tối đa các ngành, lĩnh vực sản xuất,
kinh doanh và các dự án phát triển kinh tế không phù hợp, kém hiệu quả, nhất là sử
dụng lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường, gia tăng rủi
ro thiên tai.

 - Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường và
phòng, chống thiên tai,  nhất là  tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm về tài nguyên, môi trường,  đi đôi với nâng cao
hiệu quả các chương trình hợp tác và tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ, nhằm nâng
cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

 * Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3- Một số nhiệm vụ cấp bách.

* UBND huyện và đảng ủy các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, lãnh đạo triển
khai thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là
đường giao thông; bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi; thúc đấy tiến độ công
trình, dự án năng lượng điện và triển khai tốt các giải pháp chống ngập lụt, sạt lở
đất ở những nơi thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

- Triển khai tốt các biện pháp quản lý nguồn tài nguyên nước và phòng,

* Luật Đất đai năm 2013; Luật Khoáng sản năm 2010; Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; Luật Đê điều năm
2006; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010...
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chống ô nhiễm nguồn nước, kịp thời ngăn chặn, xử lý khai thác quá mức làm suy
thoái,  cạn kiệt nguồn nước. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý
nghiêm khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép. Chú ý trong xây dựng quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với việc ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ
môi trường, phải đảm bảo các tiêu chí về bảo vệ tài nguyên.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực môi trường, nhất là
các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dự án chăn nuôi có nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường trên địa bàn huyện; quản lý các điểm thu mua, tập kết phế liệu không để
nằm trong khu dân cư. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý và mở
rộng thu gom, xử lý rác thải trong cơ quan, đơn vị, địa phương;  sơ kết và nhân
rộng các công trình thoát nước thải trong khu dân cư theo phương thức "Nhân dân
làm, Nhà nước hỗ trợ"; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường
hợp vứt rác bừa bãi, gây tắc nghẽn dòng chảy sông suối, ô nhiễm môi trường ven
các tuyến đường giao thông, khu dân cư. Có chính sách khuyến khích các tổ chức,
cá nhân đầu tư các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác thải, chất thải,
nhất là chất thải rắn.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa và vận động người
dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống rác thải nhựa, nhất là nói không
với sử dụng sản phẩm từ nhựa; thực hiện thu gom, phân loại và xử lý các loại rác
thải sinh hoạt; nêu cao ý thức, trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh
quang "xanh, sạch, đẹp".

- Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, chống lấn chiếm đất lâm nghiệp;
kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển
lâm sản, động vật hoang dã trái phép; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nêu
cao ý thức, gắn với ký cam kết không vi phạm lâm luật và làm tốt công tác nhận
khoán bảo vệ rừng trong nhân dân.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1- Các cấp ủy cơ sở và Mặt trận, đoàn thể huyện tổ chức quán triệt, tuyên
truyền Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 182-KH/TU của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức,
viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Riêng đảng ủy các xã, thị
trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về về Ban
Thường  vụ  Huyện  ủy  (qua  Ban  Tuyên  giáo  Huyện  ủy) chậm nhất  vào  ngày
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29/4/2020.

2- UBND huyện chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh những nhiệm vụ, giải
pháp, cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI), Kết
luận số 56-KL/TW và Kế hoạch này để triển khai thực hiện; đồng thời xây dựng kế
hoạch để lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thời gian hoàn thành  chậm
nhất vào ngày 29/4/2020.

3- Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì,  phối hợp với các ban, ngành
huyện liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện
Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy để theo dõi,
chỉ đạo. 

Nơi nhận:                                                         
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các cấp ủy cơ sở,
- Mặt trận, các đoàn thể huyện,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. NỞ-50

                                                              

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
 PHÓ BÍ THƯ

Võ Văn Thanh


		2020-04-16T13:43:05+0700
	Việt Nam
	Huyện ủy Hàm Thuận Bắc<HUHTBQTC1/HUHTB/TUBINHTHUAN/DCS/VN> đã ký lên văn bản này!


		2020-04-16T13:44:04+0700
	Việt Nam
	Huyện ủy Hàm Thuận Bắc<HUHTBQTC1/HUHTB/TUBINHTHUAN/DCS/VN> đã ký lên văn bản này!




